
 
 

Dual Thorne BT herní ovladač 
 

Základní popis 
1, Tento ovladač podporuje Direct-play pro Android a iOS 
2, Ovladač je vhodný pro použití pro zařízení s Android, iOS 
telefony a tablety, Android TV 
3, Max rozpětí pro uchycení zařízení je 135-250mm 
4, Pravý joypad je odpojitelný tzv single joypad 
5, Příslušenství obsahuje připojení a výstup pro kabelový 
headset 
6, Podporuje funkci Turbo 
7, Ergonomický design pro pohodlné držení 
 

• Nepodporuje zařízení s MTK chipsetem 

• Android Direct-play nepodporuje single joypad 

• Ovladač může přestat podporovat danou hru po 
její aktualizaci 

 

 
Instalace odpojitelného pravého Joypadu 
1, Nasuňte joypad viz obrázek č.1 dokud nezapadne do 
západky 
2, Pro vyjmutí podržte tlačítko s ikonou zámku a joypad 
vysuňte směrem dolů 
 

 
 
Nabíjení telefonu během hraní 
1, Protáhněte kabel mezerou v pravé části a zapojte ho do 
telefonu/tabletu 
2, Upevněte telefon/tablet do gamepadu jako obvykle 
 
Parametry 
Pracovní napětí: 3.7V 
Pracovní proud: <15mA 
Statický proud: <15µA 
Doba hraní: až 15h 
Vstupní napětí a proud: 5V / 500mA 
Doba nabíjení: až 2h 
Verze Bluetooth: 4.0 
Kapacita baterie: 380mAh 
Pohotovostní doba: až 30 dní 
 

Android Direct Play (není podporováno při odpojeném 
pravém gamepadu) 
Stiskněte a podržte na D-Pad tlačítko vpravo + Domů na dvě 
vteřiny pro přepnutí do V3 Direct Play režimu (Android), 
modrá dioda bude blikat rychle. Vyhledejte v Bluetooth 
„PG-9167“ a zvolte připojit. Po úspěšném spárování bude 
modrá dioda svítit trvale. Pro opětovné připojení stiskněte 
tlačítko Domů, modrá dioda bude blikat pomale. Jakmile se 
rozsvítí trvale, je připojení úspěšné. 
 
iOS Direct Play 
Stiskněte a podržte na D-Pad tlačítko vlevo + Domů na dvě 
vteřiny pro přepnutí do režimu pro iOS. Modrá dioda bude 
blikat rychle, vyhledejte v Bluetooth „PG-9167“ a zvolte 
připojit. Po úspěšném připojení bude modrá dioda svítit 
trvale. Pro opětovné připojení stiskněte tlačítko Domů, 
modrá dioda bude blikat pomale. Jakmile se rozsvítí trvale, 
je připojení úspěšné. 
 
Nastavení ovládacích tlačítek 
Stáhněte si z Google Play nebo Apple store aplikaci 
„Shooting Plus V3“ a zresetujte nastavení tlačítek, které je 
v základu nastavené pro hru PUBG 
 
Standartní režim pro Android 
Stiskněte a podržte na D-Pad tlačítko nahoru na dvě vteřiny. 
Modrá dioda bude blikat rychle, vyhledejte „PG-9167“ 
v Bluetooth a zvolte připojit. Po úspěšném připojení bude 
modrá dioda svítit trvale. Pro opětovné připojení stiskněte 
tlačítko Domů, modrá dioda bude blikat pomale. Jakmile se 
rozsvítí trvale, je připojení úspěšné. 
 
Funkce Turbo 
1, Tlačítka A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 podporují tuto funkci. 
2, Nastavení: Přidržte tlačítko pro které chcete funkci Turbo 
nastavit a současně stiskněte Turbo tlačítko. 
3, Pokud byl ovladač vypnutý, je potřeba postup opakovat 
 
Nabíjení 
1, dioda bliká oranžově – ovladač je téměř vybitý 
2, při nabíjení svítí dioda trvale oranžově 
3, Pokud je nabíjení dokončeno dioda zhasne 
 
Ovladač se automaticky uspí pokud ho nepoužíváte déle jak 
10min. Pro opětovné připojení stiskněte tlačítko Domů 
 
Bezpečnostní upozornění 
1, neskladujte ovladač v prostorách s vysokou teplotou 
2, nepoškozujte, nerozebírejte ovladač 
3, nevystavujte ovladač vlhkosti 
4, ovladač obsahuje baterii, při vyhození použijte k tomu 
určené kontejnery 
 
Obsah balení 
Ovladač, manual, USB-C kabel, pravý odnímatelný joypad, 
s tlačítky nebo bez nich, Audio modul 
 
 


